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СУТНІСТЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 
 
Розвиток ринкових відносин в Україні супроводжується посиленням конкурентної боротьби: швидко 

зростає номенклатура та обсяги виробництва товарів і послуг, збільшується кількість суб'єктів 
господарювання, вітчизняні підприємства виходять на міжнародні ринки товарів та послуг, тощо. З 
метою забезпечення зростання прибутку у цих умовах суб'єкти господарювання використовують 
різноманітні механізми розширення клієнтської бази і збільшення обсягів реалізації, що у свою чергу 
призводить до зростання розміру дебіторської заборгованості. Із зростанням розміру дебіторської 
заборгованості виникає потреба управління дебіторською заборгованістю, де важливе місце посідає 
система обліку та аналізу на підприємстві. Однак з метою ефективної організації та проведення обліково 
-аналітичних процедур необхідно дослідити економічну сутність дебіторської заборгованості та її 
виникнення у сучасних умовах господарювання. 

Тлумачення сутності дебіторської заборгованості вітчизняними вченими є близькими до визначення 
наведеного у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку № 10 "Дебіторська заборгованість". Так, 
наприклад, проф. Ф. Ф. Бутинець трактує поняття дебіторської заборгованості як суму заборгованостей 
підприємств на певну дату. Серед зарубіжних авторів дебіторська заборгованість трактується як така, яка 
виникає в процесі реалізації товарів, робіт, послуг. Наприклад, Є . Бріхгем визначає дебіторську 
заборгованість як суми, очікувані до надходження від клієнтів за вже продані товари. Також, проведені 
дослідження показують, що у чинних національних стандартах бухгалтерського обліку існують 
суперечності щодо інтерпретації , визнання та оцінки поточної дебіторської заборгованості. А тому існує 
потреба в дослідженні сутності та класифікації дебіторської заборгованості. У тлумаченні поняття 
дебіторська заборгованість, у першу чергу, необхідно орієнтуватися на положення національних 
стандартів бухгалтерського обліку. Основними нормативно-правовими документами, які регламентують 
відображення дебіторської заборгованості в бухгалтерському обліку є Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку № 10 "Дебіторська заборгованість" та № 13 "Фінансові інструменти". Однак, 
сутність дебіторської заборгованості тлумачиться у цих стандартах неоднозначно. 

Так у П(С)БО №10 "Дебіторська заборгованість" дебіторська заборгованість визначається як сума 
заборгованостей дебіторів підприємству на певну дату. При цьому дебіторами є всі юридичні та фізичні 
особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів. Під таке 
трактування підлягає як заборгованість дебіторів, яка утримується підприємством до дати погашення, 
так і заборгованість дебіторів призначена для перепродажу. Заборгованість дебіторів, що призначена для 
перепродажу, придбавається або створюється підприємством з метою отримання прибутку або у вигляді 
відсотків, дивідендів, тощо, або ж від короткотермінових змін ціни(суми) такої дебіторської 
заборгованості. Тому така заборгованість, згідно п.4 П (С)БО №13 "Фінансові активи", є фінансовим 
активом призначеним для перепродажу і повинна відображатися та оцінюватися в обліку відповідно до 
цього стандарту. Визначення наведене в П(С)БО №10 "Дебіторська заборгованість" є ширшим, оскільки 
охоплює усю заборгованість підприємству , у тому числі і ту, яка по суті є фінансовими інвестиціями, 
тобто активами, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку. 

У п.4 П(С)БО №13 "Фінансові активи" надається визначення дебіторській заборгованості, що 
непризначена для продажу, - "дебіторська заборгованість, що виникає внаслідок надання коштів, 
продажу інших активів, робіт послуг безпосередньо боржникові та не є фінансовим активом, 
призначеним для продажу". Отже, дане тлумачення більш точно розкриває сутність поняття "дебіторська 
заборгованість". Таким чином, на основі аналізу чинних національних стандартів бухгалтерського обліку 
можна дійти висновку, що дебіторська заборгованість, за своєю суттю, є сумою заборгованостей 
дебіторів підприємству на певну дату, що виникає внаслідок надання коштів, продажу інших активів, 
робіт послуг безпосередньо боржникові та не є фінансовим активом, призначеним для продажу. 

Варто зауважити, що не існує окремого міжнародного стандарту, який регламентує питання 
відображення в обліку дебіторської заборгованості. Облік дебіторської заборгованості здійснюється 
відповідно до МСФЗ №7 "Фінансові інструменти:розкриття", МСБО №32 "Фінансові інструменти: 
подання" та МСБО №39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка", тобто дебіторська заборгованість 
відноситься у міжнародній практиці до фінансових активів. При цьому у названих міжнародних 
стандартах не дається чіткого визначення поняття дебіторської заборгованості. П.9 МСБО №39 зазначає: 
"позики та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи з фіксованими платежами, які 
підлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку". Таке тлумачення поняття 
дебіторської заборгованості є ширшим порівняно з тлумаченнями наведеними у національних 
стандартах. 


